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lntroducão , 

"Na ciOncia, como na vida, 

só se acha o que se procura." 

E. E. Evans-Pritchard 

A LINGUAGEM SIMBÓLICA DA CU LTURA 
MATERIAL 

Berta G. Ribeiro 

Alguns conceitos-chave permeiam hoje os estudos antropológi· 
cos. Dois deles, sobretudo, sintetizam as tendências mais cor
rentes: estrutura e comunicação. Em alguns casos, reduzem-se a 
rótulos e mitos que inibem o trabalho criativo a partir da inves
tigação empírica. Casos em que a utilização de abordagens ba· 
seadas nos fundamentos da lingüística estrutural e da semiolo
gia se fazem por força de uma tomada de posição ideológica e 
não de uma convicção científica. A conseqüência da adoção 
dessas posições teóricas extremadas pode levar a resultados es
téreis, como ocorreu tantas vezes, no passado, no campo dos 
estudos antropológicos. 

A presente introdução não pretende fazer uma exegese ou uma 
crítica dos discursos teóricos modernos em que a arte é focali
zada de um ponto de vista antropológico. Meu objetivo é tão 
somente averiguar os recursos que as novas teorias e métodos 
fornecem ao campo de que trata este volume - a produção ar· 
tesanal para fins outros que não os da subsistência - e a manei
ra como vêm sendo utilizados. Em essência, o que se postula 
nesses trabalhos não é tanto a valorização das d imensões estéti
cas das obras analisadas ou simplesmente sua descrição form al, 
e sim as relações entre expressão (forma) e conteúdo (significa
do) . Ou seja, formas que remetem a referentes que lhe são 
exteriores: sistemas de organização social, mitos, papéis rituais. 
Trata-se, portanto, da exteriorização material de idéias e con
ceitos que podem ser decodificados, ou melhor, interpretados 
segundo o contexto cultural em que se inserem. Em outras pa
lavras, trata-se de estudar o conjunto da parafernália que iden
tifica o indivíduo e o grupo como uma linguagem visual, um 
código, uma iconografia. 

Na primeira parte desta introdução procuro explicitar sumaria
mente os conceitos básicos, bem como o esquema teórico em que 

1 !: 



16 

as pesquisas sobre o artesanato não-utilitário, inclusive a pintura 
e ornamentação do corpo (tomando-se aqui o corpo no sentido 
de "objeto" ou "suporte") vêm sendo conduzidas, isto é, co
mo um sistema de sign ificação. A segunda part e oferece exem
plificações de estudos referentes a signos gráficos e à relação 
entre rito e objeto ritual. A terceira parte focaliza expressões 
simbólicas relacionadas à caracterização da persona (personali
dade social) e à identificação étnica que, em essência, desem
bocam no fim último de toda ação social: a reprodução da 
sociedade tal qual é. Em algumas exemplificações utilizo dados 
de pesquisas arqueológicas porque me pareceu que se presta
vam melhor para explicitar conceitos lingüísticos empregados 
nos estudos de simbolização. 

O ARTE FATO E A PALAVRA 

Preliminarmente torna-se necessário elucidar os conceitos utili
zados nos estudos modernos de "arte primitiva". Eles são en
contrados geralmente nos dicionários de lingüística e, mais fre
qüentemente, nas obras especializadas dessa disciplina e da 
semiologia. Tais são, entre outros: fonema, morfema, signifi
cante, significado, ícone, índice, símbolo, sinal, metáfora, 
metonímia, gramática, semântica, linguagem simbólica, comu
nicação social. A melhor maneira de fazê-lo, a meu ver, é verifi
car como são equacionados na prática, a exemplo de alguns 
trabalhos insertos neste volume que, por esse motivo, não se
rão objeto de análise. Os casos selecionados prendem-se, sobre
tudo, à sua qualidade de modelos, alguns já consagr.ados, do 
emprego dessa nova metodologia. 

J . Deetz (1967) faz uma tentativa de aplicar os conceitos de 
fonema e morfema a artefatos arqueológicos. Parte do pressu
posto de que, assim com "os lingüistas descrevem a estrutura 
de diversas línguas e definem as regras para combinar essas uni
dades em construções maiores, tais como palavras e sentenças" 
(1967:85), da mesma forma os arqueólogos podem encontrar 
regras estruturais no estudo de seus materiais. E, "assim como 
os fonemas são relevantes apenas para a 1 íngua em relação à 
qual foram definidos" (p.90), da mesma forma certos factemas 
caracterizam objetos de um determinado sistema cultural. Fac
tema é definido como a unidade de forma, porque reúne "uma 
classe mínima de atributos que afeta o significado funcional do 
artefato" (ibidem). Deetz exemplifica um factema pelos atri
butos gerais de forma de uma ponta de flecha de pedra e um 
a/ofacto pelas variações no entalhe presentes nessa mesma pon
ta. Os alofactos, tal como os alofones (variante de pronuncia
ção do fonema), não afetam o significado funcional do artefato. 

Na mesma linha de raciocínio, Deetz encontra uma ''unidade 
estrutural comparável ao morfema no material arfefactual" 
(1967:90). Denomina essa unidade formema, definindo-a 

como "a classe mín ima de objetos que possuem uma significa
ção funcional" (ibidem). Uma flecha co mpreenderia uma com
binação de cinco formemas: ponta de pedra, haste, penas, adeisi
vo usado para a fi xação das part es e um desenho na haste. O 
autor admite que deve have r uma contraparte lingüística em 
todas as culturas para unidades tais como o factema e o formema, 
muito embora os membros dessas sociedades não se dêem con-

. ta disso, como os falantes de uma 1 íngua não saberiam distin
guir as unidades fonêmicas e morfêmicas das sentenças que 
pronunciam. 

Devido aos atributos funcionais dos artefat os - sejam eles per
furadores, percussores ou recipientes - e à possibilidade de 
investigar esses atributos em comunidades em que a cultura 
material continua vigente, Deetz acredita que a utilização dos 
conceitos defactemae formema, e o modo como se combinam, 
pode ajudar a encontrar regras estruturais no acervo artefac
tual de uma cultura. Essas regras, derivadas do exame do arte
fato, constituem a estrutura e correspondem às concepções 
de forma e função de seus artífices. O autor coteja a análise 
forma l dos artefatos, para a constituição de tipos, com o estu
do comparado de 1 ínguas, baseado na forma, para a definição 
de famílias. A comparação de vocabulários, por si só, não im
pl ica em afinidade lingüística, uma vez que palavras podem ser 
facilmente transmitidas de uma 1 íngua a outra. Cont4dq, se 
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duas línguas comparti lham regras gramaticais, é quase certo 
que sejam aparentadas. "Do mesmo modo, dois conjuntos de 
artefatos podem apresentar alto grau de semelhança quanto 
a atributos individuais; mas somente quando e les partilham 
regras semelhantes para combiná-los podemos inferir que eles 
estão definitivamente correlacionados". ( 1967 :93/94). 

Outro argumento de Deetz em favor da analogia entre artefa
tos e palavras é assim expresso: "Artefatos, tal como palavras, 
são produtos da atividade motora humana, produzida através 
da ação de múscu los guiados mentalmente sobre a matéria-pri
ma envolvida. A forma resultante de qualquer artefato é a 
combinação de unidades estruturais - atributos - que, em 
qualquer combinação particu lar, produzem um objeto com 
uma função específica na cultura que o engendrou. A mudança 
em qualquer desses atributos e significação funciona l poderá 
alterar o artefato, se a alteração for suficiente para afetar sua 
significação. Em outras palavras, pode haver unidades estrutu
rais nos artefatos que correspondem aos fonemas e morfemas 
na linguagem, correspondência esta que vai mais além da analo
gia, refletindo uma identidade essencial entre 1 íngua e objetos 
num sentido estrutural." (1967:87). Como se vê, Deetz procu
ra descobrir regras estruturais nos artefatos que correspondem 
às da lingü ística. Ou seja, um conjunto de unidades que formam 



a base estrutural de todas as 1 ínguas, a fim de que, através do 
seu estudo, possa demonstrar como diferentes 1 ínguas combi
nam sons em sistemas de comunicação funcional. (A respeito 
dos postulados de Deetz, recomenda-se a leitura de Dell Hymes 
( 1970): Modelos lingüísticos na arqueologia). 

O arqueólogo argentino Alberto Rex Gonzalez, depois de déca
das de trabalho de escavação no noroeste do seu país, em que 
tentou inferir os modos de subsistência, os quadros contex
tuais em que ocorriam e a datação de culturas extintas, se viu 
ante o desafio de interpretar a exuberante iconografia expressa 
no material cerâmico, de pedra e metal dessa área e de regiões 
contíguas. Para isso, buscou modelos interpretativos capazes, 
no seu entender, " ... de começar a estabelecer uma certa siste
matização de signos que permitissem, no futuro, elaborar uma 
verdadeira semiologia arqueológica desses materiais" (1974:9). 
Tratava-se, neste caso, de interpretar " ... as imagens, realistas 
algumas vezes e fantásticas outras" e que, a seu ver, " ... pos
suem um indubitável caráter significativo, como .signos cuja 
mensagem era inteligível para seus criadores e receptores" 
(p. 10). Ao analisar os atributos gráficos e plásticos desses ob
jetos arqueológicos, Gonzalez verifica que retratam imagens 
duais em oposição uma à outra; ou com atributos anatômicos 
de duas espécies diferentes, de significado oposto mas comple· 
mentar, que podem fundir-se numa nova unidade e, ainda, ima
gens de caráter ambivalente, chamadas anatrópicas ("vistas de 
um lado mostram uma imagem, vistas de outro ângulo ou fa
zendo-as rotar 90 ou 180 graus, etc., mostram uma figura 
distinta" (op. cit._· 17) e, ainda, figuras desdobradas (split 
representation) assinaladas por Lévi-Strauss (1975:281) na 
arte gráfica Kadiwéu, da costa noroeste da América do Norte e 
outras áreas distantes. 
Diante dessas representações e, não obstante a precariedade de 
dados etnohistóricos e etnográficos sobre os grupos do noroes
te argentino, Rex Gonzalez procura associá-los a fenômenos de 
caráter social e mágico-religioso. A funcionalidade inferida pela 
forma de alguns desses objetos, usados, segundo supõe o autor, 
como recipientes para alucinógenos, os associa imediatamente 
ao domínio do sagrado. A representação dual homem/jaguar 
remete, a seu ver, ao "complexo de transformação" dq xamã 
em onça, corrente na mitologia sul-americana. A concepção 
de oposição dual informa sobre o caráter dualista da organiza
ção social, de que existem exemplos abundantes na literatura 
etnográfica e etnohistórica sul-americana (Gonzalez 1974:96 e 
ss). Em essência, o que o autor se propôs investigar foi:" ... mais 
que uma estrita análise estrutural, a descrição de um determi
nado grupo de signos arqueológicos e suas relações; de signifi
cantes mais do que de significados" (1974:11) (os grifos são 
meus). 

O trabalho de Rex Gonzalez, embora não conclusivo, como ele 
próprio admite, nos oferece a oportunidade de examinar ai· 
guns pressupostos téoricos do autor, inferidos pelo uso dos 
termos assinalados, todos eles provindos do repertório da 
lingüística estrutural. Essa terminologia e o seu emprego não 
são explicitados por Gonzalez, da mesma forma que por outros 
autores que recorreram aos mesmos modelos no estudo de ex
pressões plásticas e gráficas nas artes tribais. Parece-me, por 
isso, pertinente citar aqui alguns conceitos metodológicos tal 
como são utilizados pelos lingüistas e da maneira como, supo-
nho, foram empregadas por Gonzalez, a título de exemplifi· 
cação. O que se segue é o resumo de algumas definições toma- 11 

das da bibliografia especializada (Saussure s/d, Peirce 1975) e, 
principalmente, do Dicionário Enciclopédico das Ciências da 
Linguagem (DECL) de Todorov & Ducrot (1977). Vejamos, 
primeiro, a definição de signo. "O signo é a noção básica de 
toda ciência da linguagem ( ... ) Todos os signos remetem 
necessariamente a uma relação entre dois relata" .(DECL:105). 

"O signo não é forçosamente lingüístico: a bandeira, a cruz 
gamada, determinado gesto, as placas de trânsito são igual
mente signos" (DECL: 108). 
"O signo lingüi'stico - sustenta Saussure - une não uma 
coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. 
Este não é o som material, coisa puramente física, mas a im· 
pressão (empreinte) psíquica desse som, a representação que 
dele nos dá o testemunho dos nossos sentidos; tal imagem é 
sensorial e, se chegamos a chamá-la "material", é somente 
neste sentido, e por oposição ao outro termo da associação, 
o conceito, geralmente mais abstrato. ( ... ) Propomo-nos a con
servar o termo signo para designar o total e a substituir concei· 
to e imagem acústica respectivamente por significado e signifi
cante; estes dois termos têm a vantagem de assinalar a oposição 
que os separa, quer entre si, quer do total de que fazem parte. 
( ... ) O signo lingüístico assim definido exibe duas característi· 
cas primordiais. (1~) O laço que une o significante ao significa
do é arbitrário. ( ... ) Queremos dizer que o significante é imotl
vado, isto é, arbitrário em relação ao significado, com o qual 
não tem nenhum laço natural de realidade. (2~) ( ... ) Por oposi· 
ção aos significantes visuais (sinais marítimos, etc.). que po
dem oferecer complicações simultâneas em várias dimensões, 
os significantes acústicos dispõem apenas de linha do tempo; 
seus elementos se apresentam um após o outro; formam uma 
cadeia. Esse caráter aparece imediatamente quando os repre· 
sentamos pela escrita e substituímos a sucessão do tempo pela 
linha espacial dos signos gráficos" (Saussure, s/d :80, 81, 83, 84). 
Citei extensamente Saussure porque difici lmente poderia ofe
recer uma síntese exata de signo e seus componentes, signifi· 
cante e significado, concebidos por esse precursor da lingüística 
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moderna, que tanta influência exerceu em outros domínios 
científicos. Aplicando o conceito de significante de Saussure, 
Gonzalez quer dizer que seus dados (signos arqueológicos), de 
natureza artefactual (significantes visuais), só poderiam ser 
interpretados pelo lado sensorial. No caso da lingüística, o sig
nificante (a parte sensível do signo) não pode existir sem a par
te não-sensível, o significado. "Um significante desprovido de 
significado é simplesmente um objeto, ele é mas não significa". 
(DECL:106). 

Assim sendo, quando Gonzalez tenta interpretar seus signos 
arqueológicos, como vimos rapidamente acima, lança mão de 
outros conceitos lingüísticos associados ao signo, muitas vezes 
confundidos com ele ou com o termo "significação". Este deve 
ser distinguido do termo referente ou da função referencial. 
No exemplo dado por Todorov & Ducrot (1977:107), a expres· 
são sonora (ou gráfica) da palavra "maçã" (significante) se 
associa ao conceito "maçã" (significado); ambos se fundem na 
palavra "maçã" (signo), a qual denota (ou remete à maçã real 
(referente). Esclarecem que "A denotação se produz não entre 
um significante e um significado mas entre o signo e o referen
te". No exemplo que vimos citando, as travessas de cerâmica 
destinadas, aparentemente, a servir como recipientes de aluei· 
nógenos seriam os referentes (o objeto real) para os signos (idéias 
a eles associadas pelos usuários). 

Aqui é preciso introduzir outros conceitos lingüísticos, como 
os de representação e simbolização. Representação se distingue 
de significação" ... que é o aparecimento de uma imagem real 
no usuário dos signos" (DECL:107). Representação pode tam· 
bém ser entendida como imitação ou evocação numa perspec
tiva semc1ntica (ibidem). A representação diz respeito, portanto, 
ao referente, ao objeto real, que pode ser simbolizado. Por 
isso, para Saussure (s/d:92) "O símbolo tem como característi
ca nã'o ser jamais completamente arbitrário; ele não está vazio, 
existe um rudimento de vínculo natural entre o significante e 
o significado. O símbolo da justiça, a balança, não poderia ser 
substituído por um objeto qualquer, um carro, por exemplo". 

Dentro dessa linha de raciocínio, Gonzalez associa as oposições 
duais das figurações gráficas e plásticas que analisou à organiza
ção dual das sociedades que as teriam produzido. Poder-se-ia 
admitir tratar-se apenas de uma questão de simetria ou estética, 
e nã'o de simbolizaçã'o. Entretanto, cabe ao interpretante a 
liberdade de interpretar o símbolo (Peirce 1975:11 1 ). Na lin
güística tampouco existe uma relação necessária entre "sim
bolizante" e "simbolizado". Assim, a relação entre "chama" 
e "amor" é totalmente "arbitrária". t "motivada" por "seme
lhança" e "contigüidade", no sentido de /cone e fndice (Todo· 
rov & Ducrot 1977:108). Os autores advertem que esses dois 

termos não são tomados aqui no sentido que lhes foi atribuído 
por Ch. S. Peirce, filósofo norte-americano tido como funda
dor da Semiótica (ou Semiologia), "a ciência dos signos" (do 
grego: semeion = signo) ou da comunicação (DECL: 93/95). 
A referência à semiologia é igualmente cabível porque seus 
conceitos metodológicos são util izados no est udo dos signifi· 
cados simbólicos da cultura material (ver R. Müller neste vo
lume). 
Detenhamo-nos um pouco no exame do conceito de signo tal 
como o define Peirce. "Um signo ou Representamen é um 
Primeiro que se põe em relação triádica genuína tal para com 
um Segundo, chamado seu Objeto, de modo a ser capaz de 
determinar um Terceiro, chamado seu interpretante, o qual se 
coloque em relação ao Objeto na mesma relaçã'o triádica em 
que ele próprio está em relação a esse mesmo Objeto". (Peirce 
1975:116). Ou, de uma maneira mais simples: "Um signo é 
( ... ) algo que representa algo para alguém, sob algum prisma" 
(1975:26). Para os tradutores brasileiros da obra de Peirce, 
"Signo tem um sign ificado amplo. Não precisa ser uma palavra; 
pode ser uma ação, um pensamento, ou enfim, qualquer coisa 
que admita um "interpretante", isto é, que seja capaz de dar 
origem a outros signos" (Mota & Hegenberg 1975:27). As pala
vras e seus sinónimos ou parafrases ilustram "o processo de 
conversão entre os signos e o interpretante" (DECL:95). t 
preciso acrescentar que Todorov & Ducrot (DECL:95) chamam 
a atenção para o papel fundamental que a cifra três desempe
nha no pensamento de Peirce, da mesma forma que o número 
dois na de Saussure. 
Peirce distingue t rês níveis no signo: (cones, indicadores e slm· 
bolos. "Um signo pode ser icónico, ou seja, pode representar 
seu objeto principalmente por similaridade, independentemen
te do seu modo de ser" (op . cit.: 1975:118) . Peirce exemplifica: 
qualquer representaçã'o convencional, a pintura, por exemplo, 
pode ser tida como hipo-lcone. A fotografia seria a representa
ção icónica por excelência (p.118). Os que participam de "Pri· 
meiras Primariedades" ou "simples qualidades" são imagens, os 
que uti lizam "relações análogas" em suas próprias partes são 
"diagramas", os que "traçam um paralelismo com algo diverso, 
metáforas (p.117). O indicador ou índice é como o sintoma de 
uma doença ou o gesto de apontar. Ou "um signo que se en
contra ele próprio em contigüidade com o objeto denotado" 
(DECL:94). "Nenhuma questão de fato pode ser enunciada 
sem o emprego de algum signo que atue como indicador", 
escreve Peirce (1975:131). Vejamos como se refere a s ímbolo: 
"A palavra slmbofo possui tantos significados que seria uma 
ofensa à 1 íngua adicionar-lhe mais um. Creio que o significado 
que lhe dou, a de um signo convencional, ou que depende de 
hábito, nato ou adquirido, não é tanto um significado novo, 



como um retorno ao significado original" (1975:128). 
Voltando ao exemplo que elegemos, deduz-se que as imagens 
duais concebidas em oposição nas esculturas dos vasos de cerâ
mica, morteiros ou recipientes de pedra, imagens essas inter
pretadas por Gonzalez, por analogia ou semelhança, como o 
homem e o felino (ou os princípios genéricos de homem e 
mulher) (Gonzalez 1974:136) expressam o ícone do xamã e 
representam a faculdade que lhe é atribuída de transformar-se 
em onça; ou se quisermos ir mais longe, a concepção de que "a 
onça é de fato um homem. Não um homem comum, mas um 
homem-xamã dotado de poderes sobrenaturais" (op. cit.:103). 
A passagem de uma condição à outra se cumpre através da in
gestão do alucinógeno. Esta mediação estaria expressa não no 
vasilhame em si que, por sua forma, denota a função de recep· 
táculo, e sim na. sua ornamentação, que simboliza iconografi
camente os atributos do xamã/ felino. As figuras .anatrópicas 
e desdobradas poderiam ter uma interpretação mais sofisticada, 
calcada igualmente na oposição dual, conforme supõe Gonza· 
lez. 
Poder-se-ia objetar que Gonzalez tentou fazer uma interpreta
ção com base em dados etnográficos, dos quais extraiu signifi· 
cados da esfera ritual, mágico-religiosa e social - e aplicou-os a 
materiais arqueológicos. Esse é o procedimento comum e cor· 
rente dos arqueólogos no que se refere a elementos da cultura 
material, de caráter utilitário e funcional. Neste caso, porém, 
tentou-se uma criptoanálise de uma "linguagem" ou uma "escri· 
ta" desconhecida. Trata-se, de fato, de uma análise arriscada, 
porém fecunda. Comparável à análise do mito, concebido em 
um tempo prístino, que se realiza na dramatização do rito, no 
tempo presente. Além disso, como acentua Jakobson, citando 
Peirce " .. . o signo - e em particular o signo lingüístico - para 
ser compreendido exige não só dois protagonistas que parti· 
cipem do ato da fala, mas além disso, um "interpretante" 
(Jakobson 1970:31 ). Mais adiante, acrescenta Jakobson: "Peir· 
ce dá uma definição incisiva do principal mecanismo estrutural 
da linguagem quando mostra que todo signo pode ser traduzi
do por outro signo no qual ele está mais completamente desen
volvido ( ... ) o método seria intersemiótico se recorrêssemos 
a um signo não-lingüístico, por exemplo, um signo pictórico. 
Mas em todos os casos substituímos signos por signos". (1970: 
32). 

Nesse contexto, "signo" tem um sentido mais abrangente, o da 
mensagem, se por esse termo entendermos a comunicação de 
um conhecimento, explícito ou velado, que se deseja tenha 
influência sobre quem o recebe. Ou seja, um veículo da comu
nicação social. Assim sendo, o estudo do signo na arte contri
bui para um campo mais amplo que se passou a chamar lingua
gem visual. 

ARTE GRÁFICA COMO LINGUAGEM 

A análise procedida por Gonzalez do material arqueológico do 
noroeste argentino mostra que ele isolou elementos significan
tes em função de: 1) similitude icônica com um possível mode· 
lo ou sua representação: traços felino-humanos, traços híbridos 
múltiplos felino-antropomorfos ou ornitomorfos e uma série 
de outros tipos de dualidade; 2) interpretou seus significados 
simbólicos em função de elementos culturais de contextosetno· 
gráficos. 

Vejamos um exemplo do emprego do método estrutural ao 
estudo de uma iconografia, em que o pesquisador tampouco 
teve acesso aos significados explícitos dos signos por parte dos 
seus emissores: a altamente elaborada decoração cerâmica 
dos grupos Pueblo, estado de Arizona, dos Estados Unidos. 
Um estudo de campo feito por Ruth Bunzel, em 1929, de
monstrou que não havia coerência e uniformidade na termi
nologia atribuída pelas oleiras Zuni a elementos do desenho. 

Isso levou essa autora a concluir que a arte dos grupos Pueblo 
não desfrutava de racionalização. Ao mesmo tempo, Bunzel 
constatou que existia uma terminologia precisa na descrição 
de conceitos espaciais, tais como quadrados, círculos, triângu
los, etc. Levando em conta essas circunstâncias, Laura Green
berg procedeu a uma análise estrutural dos desenhos da cerâmi· 
ca dos Hopi (também grupo Pueblo) em que proc<lra mostrar 
que "o racional se baseia mais no processo e nas relações do 
que nos elementos ou coisas" (1975:37). 

Greenberg parte de duas hipóteses de trabalho: uma de nature· 
za lingüística - a hipótese E. Sapir - B. Whorf sobre a relação 
entre linguagem e pensamento; e_a outra, da psicologia da arte, 
de R. Arnheim, de que "não existe transformação direta da 
experiência em forma, mas antes uma busca de equivalentes" 
(Arnheim apud Greenberg 1975:33). Como pressuposto teóri· 
co, utiliza as quatro operações básicas da análise estrutural 
tal como foram formuladas por Lévi-Strauss: "1 <?) a lingüística 
estrutural transita do estudo dos fenômenos lingüísticos cons· 
cientes para estudar sua infraestrutura inconsciente; 2<?) não 
trata os termos como entidades independentes, senão que to· 
ma como base de sua análise as relações entre os termos; 
3<?) introduz o conceito de sistema ... ; 4<?) finalmente, a lingüística 
estrutural objetiva a descoberta de leis gerais, seja por indução 
ou por dedução lógica". ( Lévi-Strauss - Antropologia Estrutu· 
ral apud Greenberg 1975:31 ). 

Greenberg estabelece princípios interrelacionados, segundo os 
quais os desenhos devem ter sido produzidos. Para isso, ela 
própria efetua experimentos para inferir o processo da execu
ção, uma vez que não pôde observá-la diretamente. 



O primeiro princípio determinado por Greenberg é que existe 
uma ~u\11a\ência entre as áreas pintadas e não pintadas (man
cha e fundo). Ou seja, as partes definidas negativa e positiva
mente têm o mesmo peso para a definição visual. Outro prin
cípio é que os desenhos apresentam uma oposição rotativa uns 
face aos outros. Divididos por um eixo oblíquo (que sugere 
rotação), conformam uma simetria dupla ou quádrupla. A im
pressão de rotação é oferecida quando se considera como equi
valentes as áreas pintadas e as nâ'o pintadas. E, ainda, os dese
nhos se repetem com uma certa periodicidade seqüencial ou 
alternada. O centro do campo decorativo nem sempre está 

20 explícito, embora exista em razão mesma da prevalência de 
elementos rotativos. A concepção circular e rotativa é obtida 
a partir da circunferência que delimita o campo decorativo 
(borda da panela, do vaso ou da tigela) e, naturalmente, em 
virtude da forma circular do suporte em si. o desenho se de
senvolve pela separação do campo decorativo (figura e fundo 
vazio) por unidades maiores, que são posteriormente preenchi
das por massas, volutas, espirais e linhas numa complexidade 
crescente. Assim sendo, os elementos derivam do todo e não 
11ice·11ersa. 

À base desses "princípios estruturais inter-relacionados" acima 
resumidos, Greenberg procura elaborar, à maneira de um 
"bricoleur", um sistema gráfico da arte oleira Hopi. As opera
ções segundo as quais os desenhos são aparentemente produzi
dos levam-na a inferir uma qualidade dinamica em oposição à 
estática nesse sistema de desenho. "No caso Hopi, pareceria 
que as operações têm primazia" (1975:45). Tampouco se vis· 

,_!IJ!Zll:ir~ D.2SSº~fl.'t9111J'IP .llrru> h.~rarquia de elementos - domi
nantes uns, subalternos outros - pelo fato da importância 
concentrar-se no desenho total e na sua orientação centrípeta. 

Analisados os desenhos Hopi como sistema estrutural, Green
berg se propõe a verificar se ou como esse sistema se correia· 
ciona à estrutura de outros sistemas no contexto Hopi. Entre 
outros sistemas ou subsistemas passíveis desse tipo de aborda· 
gem, a autora escolhe a "visão do mundo" ou a ordem cósmi
ca e o sistema lingü ístico. Verifica uma congruência em ambos 
os casos. No domínio lingüístico, Greenberg sugere que os 
Hopi "empregam conceitos 'não-espaciais' no seu pensamento 
espacial. Isto é, os mesmos princípios estruturais se verificam 
no pensamento verbal e vis1.1al e na sua expressão" (1975:46). 
As características "cíclicas e padrões de repetição" ocorrem 
igualmente no domínio verbal e visual. Greenberg sugere que 
"se não foram criados com essa similiaridade em mente, os 
desenhos que empregam tal artifício estão inconscientemente 
apelando a ela, ou por razões de correção ou 'estética', devido 
justamente a esta semelhança estrutural" (197 5:46). 

A visão do mundo dos grupos Pueblo é presidida pela idéia de 
estabelecer fronteiras "como condição inicial no processo de 
ordenamento, o que constitui, mais uma vez, um paralelo com 
o sistema de desenho Hopi" (p.47). Em ambos os casos, um 
centro conceptual funciona como força geratriz e é o ponto de 
convergência de eixos que se dirigem a diversas direções. 

Greenberg conclui o ensaio mostrando seus aspectos positivos 
e negativos. Dentre os positivos, assinala: 1) a chave para o 
estudo pode ser encontrada não nas suas unidades fragmentá· 
rias, mas na sua totalidade. Ou seja, o processo de elaboração 
procede por divisões sucessivas e não pela sua somatória. Ad· 
verte, contudo, que isto não constitui uma regra nos sistemas 
gráficos; 2) um segundo achado é o da não separação entre 
"figura" e "fundo", em que o primeiro é o fator dominante e 
o segundo, o residual, como têm sido tradicionalmente trata· 
dos; 3) a simetria rotacional em contraposição à bilateral 
revela, no primeiro caso, uma oposição complementar e, no 
segundo, uma oposição antitética. Esta constatação sugere que 
as "oposições binárias" podem compreender mais de um tipo, 
denotando a importância de informações dessa ordem para a 
teoria estrutural. 

Os aspectos negativos admitidos pela autora podem ser assim 
sumariados: 1) a falta de trabalho de campo para a observação 
direta dos procedimentos e o contato com os artesãos; 2) o 
caráter subjetivo da análise estrutural que se tornou "plausível 
devido à existência de semelhanças estruturais em outros siste
mas" (p. 48); 3) a análise é circular na medida em que foi in
fluenciada pelas pesquisas que a antecederam; 4) a falta de 
uma terminologia para a descrição precisa do sistema de dese
nho. 

A explicitação, embora bastante simplificada, das evidências 
encontradas por Laura Greenberg, no seu estudo do sistema 
gráfico dos desenhos ornamentais da cerâmica Hopi, se compa
rada à que foi feita do trabalho de Gonzalez, mostra que, em· 
bora partindo de um esquema teórico afim, no caso do arqueó
logo, as inquirições se dirigiram em busca de significados e, no 
caso da antropóloga, no "modelo do processo, visando às opera· 
ções mais que às configurações" (p.49). Face à possibilidade de 
contextualização, aberta ao antropólogo, houve, realmente, 
uma inversão de papéis. 

A análise de L. Greenberg lembra a de Lévi-Strauss (1975:279/ 
304) da arte gráfica Kadiwéu. Também neste caso, o desconhe· 
cimento do conteúdo simbólico dos desenhos levou a uma aná· 
lise formal (de forma). A assimetria ou "split representation" 
(desdobramento) foi interpretada como representando uma so
ciedade hierarquizada como foi, de fato, em dado i:oomento 



histórico, a Kad iwéu. Tratava-se, para Lévi-Strauss, de uma 
heráldica. Ou seja, a segmentação da estrutura social Kadiwéu 
em nobres, guerreiros e cativos podia ser "lida" nos contrastes 
assimétricos dos conjuntos gráficos. 

Proponho-me a examinar, agora, uma terceira abordagem de 
um sistema de representações visuais, certamente a mais fecun
da feita até agora: a análise estrutural do sistema gráfico dos 
Walbiri, grupo do deserto da Austrália Central, devida a Nancy 
Munn (1962, 1966, 1973a, 1973b). Em função de sua pesquisa, 
Munn nâ'o apenas elaborou métodos e conceitos extremamente 
úteis e refinados para o estudo da arte como linguagem visual, 
como conseguiu associar esse sistema gráfico a outros sistemas 
simbólicos do contexto Walbiri. Demonstrou que o sistema 
gráfico Walbiri era um veículo de idéias que funcionava como 
uma iconografia, um sistema de representações visuais relacio
nado a uma classe de fenômenos extremamente complexa: os 
ancestrais totêmicos e um panteon de entidades míticas. Dessa 
forma, transcendeu as análises meramente esti lísticas, que ca
racterizavam os estudos de arte tribal, para penetrar nos seus 
conteúdos semânticos. No esquema de Munn, o código gráfico 
ajuda a entender a estrutura totêmica Walbiri, enquanto esque
ma lógico, tal como concebido por Lévi-Strauss: ou seja, como 
"um caso particular do problema geral das classificações" 
(l976a:84). E, o que é mais importante, o estudo de Munn 
mostra que os sistemas - social, re ligioso-cosmológico e esté
tico - de um grupo tribal podem ser integrados no quadro de 
uma teoria simbólica única. 

Munn examina os desenhos totêmicos dos Walbiri sob duas 
perspectivas: 1) como uma estrutura representacional; 2) como 
um simbolismo sócio-cultural. Dentro da primeira perspectiva 
disseca a estrutura interna, formal e semântica dos desenhos; 
na segunda, focaliza sua significação e função na sociedade e 
na cosmologia Walbiri. Conclui que ambos os aspectos estão 
interrelacionados e se explicam mutuamente. A análise estrutu
ral permite discernir o modo pelo qual os desenhos são produzi
dos, bem como correlacionar esse sistema gráfico com a ordem 
sócio-cultural de que faz parte. 

Como se sabe, os desenhos de ancestrais totêmicos dos aborí
genes australianos atraíram a atenção de Durkheim, constituin
do a base empírica para a sua teoria sobre as "estruturas ele
mentares da vida religiosa" e a noção de "representações cole
tivas". Para Durkheim, esses emblemas totêmicos seriam o 
mediador simbólico que transformava objetos "naturais" ou 
"profanos" em objetos "sagrados", n·a medida em que confi
guravam a autoridade moral dos ancestrais e os sentimentos 
sociais do grupo (Munn 1973a:1 ). Os símbolos estampados 
nesses objetos naturais e artesanais, t;>em como os desenhos 

feitos na areia, como complemento de narrativas míticas ou 
profanas, foram interpretados por Munn como um sistema 
representacional. Essa análise foi feita não como um fim em si 
mesmo, mas como um artifício para entender a cultura e aso
ciedade Walbiri. Neste sentido, a arte gráfica Walbiri demons-
trou ser um cód igo visual de comunicação. Outro aspecto im
portante no trabalho de Munn fo i mostrar que o sistema 
pictórico Walbiri era do tipo não percebido por observadores 
ocidentais e por isso designado erroneamente de "geométrico" 
ou "abstrato" (1966:940) . Ou seja, a estrutura semântica des-
ses desenhos é que os caracteriza como um sistema representa
cional, definido por Munn como "um sistema de sinais deno- 21 

tativos caracterizados por alguma regu lação icônica de seman
ticidade" (1973a:4). 

Um subproduto do estudo da iconografia Walbiri por Munn, 
tão importante quanto ele próprio, foi a definição dos concei
tos com que trabalhou. Vejamos, resumidamente, os mais 
importantes. 

Para chegar ao que chama categorias visuais, Munn recorreu ao 
esquema lévi-straussiano de dissecação e reordenamento (des
totalização/retotalização, Lévi-Strauss 1976a:204). Munn defi
ne categorias visuais como sendo "qualquer conjunto de itens 
significativos representados, seja por um único esquema visual 
irredutível, seja por uma comb inação unitária de mais de um 
desses esquemas". As categorias elementares são "os elementos 
fundamentais de um esquema gráfico''. As categorias compósi
tas são definidas "por construções unitárias de mais de um ele
mento" (1966:936/937). 

A estrutura semântica das categorias visuais compreende: 1) sé
ries de significados descontínuos (conceito tomado da lingüís
tica) que são itens de significado heterogêneo co mpreendidos 
por um único elemento visual; e 2) séries de significado contí
nuo que cobrem classes não heterogéneas de itens significativos. 
No primeiro caso, um esquema para "árvore" pode ser usa
do para indicar diferentes espécies de árvores e, também, ca
cimbas, fogos, trilhas circulares e outras classes de fenômenos 
arredondados ou fechados. Os fenõmenos "alongados" - tri
lha, chuva, serpente, pênis - são representados por uma linha. 
Um arranjo apropriado de linhas e círculos representa fenô 
menos mais complexos ( 1966:940/941). 

Assim sendo, sempre que os significados são descontínuos, é 
possível representar uma ampla gama de fenômenos sem incre
mentar o elenco de elementos visuais. Trata-se, portanto, de 
uma economia de signos visuais capaz de exprimir situações 
múltiplas. Esta é talvez uma das principais descobertas de 
Munn. Embora a autora não a considere como uma forma de 



"escrita", admite seu caráter de código mnemónico (1962: 
981 ). De fato, os esquemas ou grafos (ou strokes - termo da 
caligrafia chinesa empregado pela autora) caracterizam um 
objeto por um traço definidor da forma, reduzindo os objetos 
(ou idéias) que deseja representar a seus limites mais simples. 
Munn assinala que existem paralelismos entre essas categorias 
visuais e elementos classificadores da linguagem oral, como os 
radicais dos verbos Navaho (1973b:217). 

Na sua qualidade de código cultural, os sistemas de representa
ção visual são mecanismos de ordenação e de comunicação da 
experiência, culturalmente determinados. O funcionamento 
adequado desses sistemas exige que cada categoria visual tenha 
uma ampla variedade de significados, isto é, um grau relativa
mente alto de generalização. Essas qualidades é que fazem um 
sistema gráfico (de duas ou três dimensões) uma linguagem 
visual. A relação entre a representação e o seu referente, entre
tanto, não pode ser arbitrária e sim icônica. Isto caracteriza 
o sistema como uma iconografia. Por iconografia, Munn enten
de características estruturais fundamentais que " . . . operam 
por meio de vocabulários visuais estandartizados ou unidades 
elementares, transmitindo, como na linguagem oral, categorias 
de graus variáveis de generalidade e possuindo regras implícitas 
de combinação de elementos. ( ... ) Muito embora uma icono
grafia seja materializada primariamente por meios 'extra-somá
ticos' de duas ou três dimensões, ela também pode assumir for
mas somáticas na dança e na encenação ritual" (1973b:216). 
Os postulados de Munn, acima resumidos, conformam um es
quema conceituai para o estudo da arte indígena de que se 
serviram outros pesquisadores na análise de materiais com 
conteúdo simbólico no contexto etnográfico brasileiro. Alguns 
deles estão reunidos neste volume (cf. Vidal & Müller, Vincent). 

O trabalho de B. G Ribeiro versa sobre o significado e a fun
ção dos motivos de trançados dos índios Kayabí. Associando 
esses símbolos gráficos (categorias visuais) a unidades do reper
tório mítico, procura mostrar sua importância como insígnias 
de identidade étnica. E, a par disso, seu papel de artifícios mne
mônicos portadores de uma ampla gama de informações.. 

O estudo de M. H. Fénelon Costa combina expressões visuais 
- desenhos feitos espontaneamente no papel - a textos mito
lógicos e representações sobre o mundo real e o sobrenatural. 
A análise dessa iconografia permite entender como os índios 
concebem, classificam e contrastam, graficamente, os diferen
tes seres do seu universo natural e cultural. Cada desenho con
ta. 4.~ ~&,\a. ~. ~u (\Ualidade. constitui um documento 

etrn:i9ráfico de inestimável valor. 

Outro exemplo de estudo de "iconografia étnica" é o trabalho 
de C. Humphrey (1971) sobre desenhos e objetos rituais, com 

poder mágico, dos Buryat da Mongólia. Este trabalho ilustra 
o emprego da distinção estabelecida por Saussure (s/d:21 /2) 
entre langue (língua = código) e parole (fala = mensagem) 
aplicada a sistemas semiológicos não-lingüísticos. 

O RITO E O OBJETO RITUAL 

A identidade pessoal e social (segundo o sexo, idade, atribui
ção de nome, status político, papel cerimonial) também é co
municada através de uma linguagem simbólica consubstanciada 
no uso de objetos durante os rituais. Os significados desses 
símbolos nem sempre são explícitos ou conscientes para os 
próprios atores sociais. Entre os grupos macro-Jê, em que a 
ênfase da ação social e da cosmologia é colocada na organiza
ção social, a parte mais elaborada da cu ltura material tem co
mo referente as regras de estruturação da sociedade (ver neste 
volume: Vidal, para os Kayapó; Müller, para os Xavante; Dorta, 
para os Borôro). 

Uma simbologia muito complexa está ligada aos instrumentos 
musicais. A flauta "jurupari", na área cultural do alto rio Ne
gro, a flauta "jakuí", no alto Xingu, o zunidor "aige", entre os 
Borôro são instrumentos proibidos de serem vistos pelos rapa
zes não-iniciados e pelas mulheres. Isso talvez se prenda à divi
são de papéis sexuais, à qual referirei mais adiante. Mas em 
cada contexto seu manuseio obedece a uma técnica operacio
nal que lhe confere sentido e " eficácia simbólica". O maracá 
é o principal objeto ritual do arsenal mágico-religioso do xamã. 
Como objeto, faz parte do elenco dos produtos materiais da 
cultura; porém não pode ser isolado dos outros domínios: do 
ritual, do xamanismo. 

No objeto ritual, tudo é simbólico. No caso do instrumento 
musical, por exemplo, o são: a forma, a matéria-prima, o som. 
Todos esses elementos e, sobretudo, os eventos em que se pro· 
duz a música implicam em "teias de significados". Uma descri
ção detalhada desses conteúdos é o que vem sendo chamado 
"etnografia de desempenho" (ver Seeger, neste volume). Apli
ca-se nlfo só à música, como assinala esse autor, como a outros 
domínios da cu ltura e permite elucidar o contexto global e os 
processos de mudança. 

Vejamos outro exemplo: o da plumária dos índios Borôro. A 
gama cromática das penas, a disposição e o número das mes
mas, bem como a ave de que provêm informam sobre a entidade 
mítico-ancestral-hierarquizada que o adorno representa, identi
ficando, destarte, seu portador. Nestas condições, o uso de 
determinado adorno plumário e de outros enfeites e objetos 
rituais só é permitido a membros de um determinado subclã e 
tem lugar por ocasião dos ritos (ver Dorta neste volume). 



O ritual-ensina Victor Turner-"é uma seqüência estereotipada 
de atividades, envolvendo gestos, palavras e objetos, desempenha
dos em local segregado, e se destina a influenciar entidades ou 
forças prenaturais em favor de objetivos ou interesses dos 
atores" (1977: 183). 

Victor Turner indaga como é que "um antropólogo pode justi· 
ficar sua pretensão de interpretar os símbolos rituais de uma 
sociedade mais profunda e compreensivelmente que os pró
prios atores" (1967:26). Entre as várias razões para isso, Tur
ner considera que o ator circunscreve sua visão segundo o pa
pel que desempenha no ritual e perde objetividade na medida 
em que "tende a considerar como axiomáticos e primários os 
ideais, valores e normas que são abertamente expressos ou sim
bolizados no ritual" (op. cit.: 27). Para o observador e analista 
do sistema total, o símbolo e seus significados, embora "con
densados" ou com seus componentes "polarizados", ou mes
mo "desparatados", pode ser estudado na medida em que o 
"símbolo instiga a ação social" (ibidêm, pp.28/30, 36). 

Uma segunda razão é que o rito é desempenhado para marcar si
tuações de liminaridade - passagem de um estágio do ciclo 
vital a outro (nascimento, puberdade, casamento, morte - ou 
a mudança de atividade econõmica (plantio, colheita) relacio
nada à alteração do ciclo climático (verão, inverno). Ou ainda, 
ritos de caráter propiciatório, divinatório e de cura (V. Turner 
1977:184). A teatralização intrínseca ao rito exige a personi
ficação dos seus participantes. Essa individualização se expres
sa no corpo do ator social e nos objetos que o acompanham. 

A encenação ritual é, muitas vezes, associada à estória relatada 
no mito. Ele se singulariza, entre outras características, por: 
1) sua natureza de norma para a ação e fonte inesgotável de 
informação sobre a cosmovisão de uma tribo. indígena; 2) seu 
caráter justificador de um modo de ser e de viver, expresso 
através de símbolos e sinais, cujos significados e funções con
tribuem para perpetuar a configuração cultural. 

Por último, os mitos narram a origem, aparência e modo de 
uso dos artefatos utilizados no desempenho do rito. Cabe ao 
pesquisador inferir o significado do objeto ritual, observando 
o modo corno é manipulado e encontrando a relação entre o 
veículo do símbolo (objeto ritual) e a sua mensagem. Assim, 
pelo estudo do mito e a observação do rito, pode-se chegar à 
fundamentação mítica dos objetos rituais. 

ARTE E IDENTIFICAÇÃO ÉTNICA 

Tratei até agora do novo tipo de abordagem da arte indígena 
que procura transcender o registro do ponto de vista estilístico, 
da difusão de estilos e sua comparação. Em lugar disso, ela 

centraliza a análise da arte como ·"representação mental". 
Em outras palavras, as manifestações estéticas indígenas são 
estudadas como sistemas de representação, que procuram ex· 
plicar como a sociedade pensa a si própria e o mundo que a 
rodeia, traduzindo essas noções ao nosso próprio sistema cog
nitivo. A isso se costuma chamar a construção de um "modelo 
estrutural", desenvolvido pelo método estruturalista. "O mo
delo deve ser construído de tal modo que seu funcionamento 
possa explicar todos os fatos observados" ( Lévi-Str'auss 1975: 
316). O autor acrescenta que " ... não há contradição, mas ín
tima correlação, e.ntre o cuidado do detalhe, próprio à descri· 
ção etnográfica, e a validade e a generalidade que reivindica
mos para o modelo construído a partir dela" (p. 317). 

A ênfase que vem sendo dada aos estudos de arte que utilizam 
princípios da análise estrutural se deve ao fato de a maioria 
dessas pesquisas terem sido feitas concomitantemente, ou 
após o estudo prolongado e exaustivo por parte de outros au
tores das sociedades em questão. Com isto, os significados 
simbólicos, principalmente no domínio do social e ritual-reli· 
gioso (objetos, atividades, relações, eventos, unidades espa
ciais (V. Turner 1967:19) puderam ser estudados sobre urna 
base empírica sólida. Ou seja, uma boa etnografia. Os estudos 
mencionados não esgotam as exemplificações e muito menos 
o esquema conceituai empregado no trato do~ problemas do 
simbolismo. Trata-se de uma temática que chamou a atenção 
dos antropólogos desde os primórdios do desenvolvimento des· 
ta disciplina, uma vez que as manifestações mágico-religiosas 
de povos pré-letrados se expressam em símbolos, dentre os 
quais as obras de arte. Os aspectos simbólicos da arte indígena 
sul-americana foram estudados com o maior interesse pof \<.ai~ 
ten (1928) e por Boas (1942). Naquele tempo, porém, a teoria 
antropológica estava menos instrumentalizada do que agora 
para tratar desse tipo de fenõmenos. Na etnologia brasileira, 
eles mal começam a aflorar como objeto de estudo. Entretan
to, os realizados até agora são significativos. 

Cabe agora discutir, brevemente, a relação entre identidade 
- pessoal e étnica - e a categorização do corpo, que distingue 
não só o indivíduo dentro de um grupo, como o próprio grupo 
frente aos demais. Ao lado da atribuição de nome, que incor
pora a criança na sociedade, retirando-a do "anonimato", a 
personalização do corpo a acompanha em todo o seu ciclo de 
yida, sobretudo nos ritos de passagem. Trata-se de manifesta· 
ções simbólicas qüe enfatizam a socialização do indivíduo 
como pessoa (persona), o que levanta a questão da noção res
pectiva (ver, a respeito: Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro 
1979). Mas levanta, num âmbito mais global, a questão da 
identidade étnica e dos mecanismos ideológicos de reprodução 
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social dessas unidades que chamamos etnias e culturas, no bojo 
das quais a pessoa realiza sua identidade. 

A personalização do corpo - ou o significado simbólico dos 
adornos corporais e mesmo dos órgã'os que compõem o corpo -
foram estudados, entre outros, por Terence Turner (1980), 
entre os Kayapó e Anthony Seeger, entre os Suyá, ambos gru
pos do tronco lingüístico Jê. A pintura corporal foi objeto de 
estudo por Lux Vidal e Regina Müller (ver neste volume). o 
que esses estudos procuram demonstrar é que a categorização 
do corpo obedece a regras de codificação que presidem o com
portamento de seus portadores, de acordo com papéis sociais 
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e rituais que esse código visual torna expl feitos. Essa informa
ção codificada passa de geração a geração, contribuindo para 
a sobrevivência e desenvolvimento da sociedade. 

A indução a certos comportamentos, provinda de símbolos 
externos aplicados ao corpo (ou mesmo fora dele, como vere
mos), comportamentos estes voltados à reprodução social, 
podem ser exemplificados por um símbolo de controle da 
sexualidade: o estojo peniano. O uso desse "arranjo de deco
ro", ou mesmo a simples amarraçã'o do prepúcio é extensa
mente difundido entre tribos brasileiras. Estudado em vários 
contextos tribais, parece assumir funções semelhantes, em 
alguns casos, e bastante diversas, em outros (ver Peter Ucko 
1969:60). 

Vejamos o exemplo Kayapó. O uso dessa exígua indumentá
ria masculina - pequeno cone de folha de palmeira - se ini
cia pouco antes da puberdade e assinala o amadurecimento do 
jovem e sua aptidã'o para a procriaÇão. Simboliza, segundo 
Turner " . . . a apropriaçã'o coletiva dos poderes masculinos de 
reproduçã'o sexual para os propósitos da reprodução social. 
Para os Kayapó, a apropriação dos poderes 'naturais' ou bio· 
lógicos para fins sociais implica na supressão de suas formas 
'naturais' ou social mente irrestritas de expressão. O estojo 
peniano opera como um símbolo para a canalização das ener· 
gias libidinosas masculinas em forma social ao restringir a ex· 
pressão 'natural' da sexualidade masculina: em uma palavra, 
a ereção" (1980:119/120). 

Outro exemplo é oferecido pelos Xavante. A pintura em ver
melho, segundo Maybury-Lewis estaria associada, no pensa
mento Xavante, à procriação e ao órgão sexual masculino. Em 
Xavante "be (urucu) faz criança; bi (pênis) faz criança" (1967: 
241). Ao ingressar na casa-dos-homens, um grupo de idade 
recebe o estojo peniano (fina entrecasca de palmeira espiralada 
em forma cônica). Simboliza a maturidade fisiológica e a po
tência sexual, que deve ser socialmente controlada. Por isso, 
o rapaz só é considerado sexualmente ativo depois do rito de 
iniciação quando tem as orelhas perfuradas e passa a usar 

pequenos bastões nelas. "Diz-se que essas cavilhas cilíndricas 
trespassam o lobo da orelha do mesmo modo como o pênis do 
noviço pode agora penetrar uma mulher no ato sexual. A per
furação de orelhas simboliza, portanto, a wnferição da tfrr?F 
dade( ... ) e é quando lhes é permitido socialmente exercer a 
potência sexual" (Maybury-Lewis 1967:248). O autor afirma 
que quando o Xavante deseja gerar um filho, pinta a cavilha 
auricular de vermelho (1967:241). Assim sendo, o estojo pe· 
niano, o adorno auricular e a cor vermelha são signos de fecun
didade e procriação dirigidas à reprodução social. Nesse caso, 
aplica-se também a premissa de Seeger de que "a ornamenta· 
ção de um órgã'o pode estar relacionada com o significado sim· 
bólico desse órgã'o numa sociedade" (1980:44/45). 

Num outro contexto - os grupos Tukâno do alto rio Negro -
um objeto ritual, a lança-chocalho (conhecida como murucu· 
maracá) é empregada no rito de iniciação masculina com os 
mesmos significados sociais. William M. Vincent (ver neste vo· 
lume) explicita nã'o só as características icônicas do objeto em 
si - a extremidade em forma de forquilha da lança representa 
o pénis bifurcado do mucura (Caluromys phi/lander) tido, por 
isso, pelos índios, como sexualmente voraz - como a maneira 
segundo a qual é manuseado na ação ritual. Quando tangido 
de uma determinada forma, o zunido emitido pelo maracá 
indica, por um lado, a liberação da sexualidade dos iniciandos 
no rito de iniciação; outro tipo de som produzido pelo muru· 
cu-maracá assinala o controle de sua potência sexual com o 
objetivo de orientá-la ao princípio exogâmico. Goldman perce· 
beu a função social da exogamia ao salientar que: "Os Cubeo 
defendem a unidade do sib ao considerar as mulheres, que nele 
ingressam pelo casamento, permanentemente estrangeiras" 
(1963:125). 

A forte associação entre a sexualidade masculina e seu controle 
para a reprodução social, como vimos nos exemplos acima cita· 
dos, se deve, provavelmente, à crença de que o sêmen é que 
constrói o feto no útero da mã'e (cf. Menget 1979:250 para os 
Txikão). O estojo peniano simbolizaria, então, a substância 
geratriz masculina constrangida. Entre os Krahó, só os homens 
passam por ritos de iniciação e reclusão. O jovem só se torna 
adulto ao nascer o primeiro filho (Melatti 1978:338), isto é, 
quando contribui para a perpetuidade do grupo. Os Borôro 
empregam a mesma palavra para estojo peniano e aldeia: ba. 
Existe, claro, uma complementaridade entre as duas partes, 
masculina e feminina. Entretanto, simbolicamente, uma delas, 
a masculina, parece predominar no sentido de reprodução da 
sociedade. 

Uma assertiva dessa natureza exige uma base empírica muito 
maior que a exemplificada acima. E ilustrativo neste sentido o 



fato das mesmas concepções prevalecerem no contexto austra
liano, em que a mulher reproduz o biológico e o homem o social, 
e isso se reflete na iconografia. Vejamos o que Nancy Munn ensi
na a respeito: "Esta diferenciação geral na complexidade se
mântica e formal das iconografias masculina e feminina é um 
aspecto da complementaridade mais ampla dos papéis sexuais 
com respeito à preservação sócio-biológica da vida. São os ho
mens que se preocupam com o plano societal de manutenção 
da vida, o qual depende inteiramente da fabricação de símbo
los. Por meio dessas formas artefactuais, a energia sexual-pro
criativa pode ser contida e liberada para a sociedade como um 
todo. ( ... ) O papel feminino, por outro lado, é focalizado no 
plano pessoal, biológico e familiar de manutenção da vida" 
(1973:213). À mesma conclusão chega T. Turner em relação 
aos Kayapó (1980:119). 

O que se deseja enfatizar aqui é que a cultura material, em suas 
manifestações simbólicas, ajuda a discernir as "representações 
coletivas"; e que elas apontam para a reprodução social. Por 
isso são símbolos visíveis de identidade étnica, entend ida esta 
em sua definição mais simples: os fatores (raciais, culturais, 
etc.) que unem uma comunidade para contrastá-la de outra. 

Vejamos alguns desses símbolos. Terence Turner qualifica a 
parafernália Kayapó como um "sistema de significados e valo
res" (1980:115) que comunica a identidade pessoal e social 
do indivíduo, transformando o próprio corpo no "palco sim· 
bólico sobre o qual o drama da socialização é encenado" 
(p.112) e "no microcosmo do corpo político Kayapó" (p.121 ). 
Anthony Seeger informa que "os Suyá definem-se como uma 
tribo diferente de outros grupos por usarem discos nos lábios 
e nas orelhas e por cantarem num estilo especial. Afirmam que 
nenhum outro grupo possui esses três atributos e, por isso, ne
nhum outro grupo é completamente humano" (1980:45). T. Tur
ner salienta que diferentes estilos de corte de cabelo vêm a ser "o 
principal meio visível de distinguir uma tribo de outra", no 
Brasil central. E que, do ponto de vista da comunidade, esses 
caracteres respondem "pelo mais alto nível de sociabilidade a 
ser atingido pela humanidade" ( 1980:116). Os Kalapálo distin
guem, dentro da categoria de seres humanos (kuge). os povos 
do alto Xingu, qualificados com o mesmo designativo, kuge, ao 
passo que os não-índios e os índios bravos são chamados com 
designativos distintos (Basso 1973:3 e ss .). A autora não menciona 
marcas externas identificadoras dessa qualidade humana auto
atribuída pelos Kalapálo. Mas a riqueza da parafernália das tribos 
do alto Xingu deve ser um dos seus símbolos visuais, na mesma 
medida em que seus enfeites e pintura corporal são indícios 
de diferenças de status dos participantes dos rituais (P. Agos
tinho 1974:135). 

Tomemos ainda o exemplo Kadiwéu. Quando Lévi-Strauss 
(1957:202) diz que o Kadiwéu se humaniza, deixa de ser "ani· 
mal 'estúpido'", através da pintura facial, é preciso acrescentar 
que se humaniza, etnocentricamente, como Kadiwéu, que é a 
única forma, para ele, de ser humano. Em outro trabalho, afir
ma o mesmo autor que, para a maioria das tribos, "a humani
dade cessa nas fronteiras da tribo, do grupo lingüfstico, às 
vezes mesmo da aldeia ... " (1976b:334). Num terce iro, ainda, 
chama a atenção para o fato de que as sociedades tribais limi
taram ao mínimo suas necessidades, reduziram o crescimento 
demográfico e as tensões políticas para resistir à mudança de 
sua estrutura ( 1960~:41 /3). 25 

Esse pensamento vai ao encontro da indagação de Clastres: 
" ... o que manteve os últimos povos ainda selvagens?" (1978: 
133). Ao examinar o caso dos Tupí-Guaraní do século XVI, que 
expandiram seus contingentes demográficos muito além dos 
outros povos da floresta tropical, Clastres levanta a hipótese de 
que o movimento da busca do paraíso terrestre, a "terra sem 
males", obstruiu o processo que poderia levar à formação do 
Estado, polo fortalecimento das chefias. Paradoxalmente, isso 
nã'o impediu o fortalecimento dos profetas (1978:148 e ss.). 
Conclui Clastres: "A história dos povos que têm história é, 
diz-se, a história da luta das classes. A história dos povos sem 
história é, dir-se-á, a história da sua luta contra o Estado" 
(1978:152). 

Isto explicaria a persistência de uma tecnologia que, não obs
tante sua singeleza, permite a miríades de sociedades uma 
adaptação ao meio acorde com suas necessidades. A arte, como 
manifestação das necessidades estéticas, presente em todas as 
sociedades e em todos os tempos e seu componente de signos 
e representações simbólicas, seFia o corolário da sociedade sem 
classes e sem Estado. Mais ainda, seria uma necessidade de ex
pressão para sociedades ágrafas (Otten 1971: xiv). 

PÔS.ESCR ITO E CONCLUSÕES 

Ao estudar uma classe de fenômenos, deve-se levar em conta 
que todo fato social é influenciado por fatores específicos. No 
caso da arte, os ecológicos, económicos, aculturativos e as 
constrições devidas à matéria-prima e às técnicas disponíveis 
para manuseá-la. Deve-se considerar, ainda, que o pesquisador 
pode utilizar um esquema conceituai estruturalista ou fun· 
cionalista, por exemplo - para determinado estudo e não ne· 
cessariamente o mesmo para todo o tipo de estudos. A questão 
que se coloca é sempre a seguinte: a discussão traz alguma luz 
para entender o fenómeno de que se trata? Muitas vezes chega
se à frustração de verificar que essa pergunta é respondida 
negativamente, ao fim da elaboração dos dados, que não res-



26 

pondem ao que deles se esperava. Nesse caso, a análise vale 
como um exercício em si, quando mais não seja, como uma 
forma de provar que se tomou um caminho errado, evitando 
que outros o repitam. 

Essas considerações vêm a propósito da crítica feita por Dell 
Hymes (1970), com referência às propostas de James Deetz 
citadas no início desta introdução. Ou seja, o emprego de 
modelos lingüísticos na arqueologia. Ninguém mais qualificado 
do que um lingüista para fazê-lo. Além do capítulo de Deetz, 
Hymes comenta o trabalho de Müller (1968) que trata de 
análises estruturais dos estilos de arte sob uma perspectiva da 
gramática transformacional generativa, desenvolvida por 
Chomsky. Embora contundente, sua crítica não chega a inva
lidar esses esforços, mas de certa forma indaga se os resultados 
compensam o emprego de tais formalismos. E pergunta: "Por 
que não apoiar-se na documentação visual, na prosa e nas esta
tísticas? (1970:113). Mesmo porque, alguns desses modelos 
vêm sendo questionados pelos próprios lingüistas (p.114). 
Admite, contudo, que "a teoria da cultura deve lidar com a 
natureza da estrutura da 1 íngua em relação à estrutura em ou
tros aspectos da cultura ( ... ) quando esta é concebida em ter
mos de códigos comunicativos" (ibidem). 

O estudo da "arte primitiva comparada", já o disse Lévi
Strauss (1975:279), foi evitado pela antropologia contempo
rânea, uma vez que ele tendeu " ... quase exclusivamente a 
provar contatos culturais, fenõmenos de difusão e de emprés
timos". Entretanto, o próprio Lévi-Strauss achou legítimo 
fazê-lo. Estudos desse tipo continuam sendo feitos. Charlotte 
Otten, organizadora da coletânea Arte e Antropologia ( 1971), 
classifica as obras mais recentes ligadas ao tema segundo a 
abordagem teórica dos autores. Trata-se da melhor antologia 
sobre o tema publicada recentemente. Dentre outros artigos, 
destaca-se o de Fischer (1971:141/163) por sua tentativa de 
correlacionar estilos de arte â estruturação social, segundo 
maior igualitarismo ou maior grau de estratificação. O autor 
acredita que suas evidências (mapas cognitivos) possam ser 
aplicados a material arqueológico. O trabalho de Gerbrands, 
reeditado sem a primeira parte, que historia as principais con
tribuições para o conhecimento da "arte primitiva", enfatiza 
o papel do artista e vê a arte como elemento de cultura. 
A "Via das máscaras" ' (1978), o penúltimo livro de Lévi
Strauss, é recomendado por R. Cardoso de Oliveira, com 
uma única restrição: "interessantes questões não explora
das ( ... ) se ligam intimamente âs máscaras como símbolos 
da identidade étnica (1982:285). Peter Roe (1980) examina 
a orientação dos estudos recentes da arte na etnologia e ar
queologia. 

Hasselberger (1961) é, depois do clássico de Boas (1947). o 
melhor guia metodológico para o estudo da "arte etnológica" 
no campo. Discute também o que têm de comum e de diferen
te as análises dos historiadores da arte e as dos antropólogos. 
Wolfe (1969) discorre sobre as relações entre fenômenos artís
ticos e sócio-econômicos na África, como modo de explicar a 
ênfase maior na produção artística de alguns povos em compa
ração a outros. 

Significativo é o trabalho de Geertz (1978:143/159) na medida 
em que enfatiza a importância do símbolo - principalmente 
sagrado - como expressão de fatos e de valores. A propósito 
desse trabalho, Otten comenta: "Nas cult uras pré-letradas ou 
proto-letradas, o símbolo artístico se torna o fato; isto é, ele 
representa, define e manifesta, simultaneamente, seus referen
tes. Nessas culturas, os objetos de arte e os eventos são os 
meios de resgatar a informação, em lugar dos livros" (1971 :xiv). 

Numa análise da orientação teórica das pesquisas realizadas 
entre índios do Brasil, Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro 
(1979) criticam a "aplicação de modelos inadequados" que 
buscam "noções de grupos e de corporação, que atuam crucial
mente em termos de controle de recursos materiais" escassos. 
Concluem que, "quando existem tais grupos", verifica-se que 
eles atuam antes em termos de controle de "recursos simbó· 
licos". Nestas condições, onde se procura " ... recursos escassos, 
encontram-se penas de arara ... " ( 1979:8, 10). 

Essas críticas apontam para o desenvolvimento de esquemas 
teóricos mais ajustados à realidade da vida tribal no continente 
americano. Apontam para o refinamento - como querem os 
referidos autores - da "noção de pessoa". Mas também, e 
principalmente, para a problemática da identidade de unidades 
maiores, tampouco definidas sistematicamente até agora. Tra
ta-se de investigar a razão pela qual microetnias conseguem 
manter sua fisionomia cultural. O ethos de um grupo ("tom, 
caráter e a qualidade de vida, seu estilo moral e estético" -
Geertz 1978: 143) se exprime através de manifestações simbó
licas, entre as quais a arte. 

Mas aqui é preciso levar em conta a advertência dos autores 
da introdução â coletânea Antropologia Simbólica (Dolgin, 
Kenmizer e Schneider 1977) quando rejeitam a idéia da imper
meabilidade entre estruturas simbólicas (religião, ritual, mito, 
arte) e estruturas concretas (formas econômicas, políticas, pa
rentesco ou a vida de cada dia). Sustentam que:" ... estruturas 
'concretas' são produtos de um modo de vida, tal como a reli
gião e a arte; nenhum ato humano carece de estilo, de forma 
que confere significado" (1977:22). O conjunto de símbolos 
e seus significados é o que os autores citados chamam cultura, 



representando a realidade do mundo para os membros de cada 
sociedade (p.33). Por isso usam como título de seu ensaio a 
frase de Marx: "Tal como os povos expressam suas vidas, tal 
eles são ... " 
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